MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
DEPARTAMENTUL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ

NESECRET
Exemplar UNIC
Nr. 145109
Bucureşti, 09.12.2021

INSPECTORATUL GENERAL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ
COMISIA DE CONCURS

ERATĂ privind
Graficul desfăşurării concursului
pentru ocuparea prin încadrare directă1 și/sau rechemare în activitate2, a două posturi
vacante de execuție (Ofițer specialist I, poziția 374 și Ofițer principal I, poziția 375 )
din cadrul Serviciului Informare și Relații Publice al
Inspectoratului General pentru Situații de Urgență
Se modifică punctul E. GRAFICUL DESFĂŞURĂRII CONCURSULUI, din anunţul nr.
141380/12.10.2021, completat/modificat cu Erata nr. 141773/26.10.2021, astfel :
se modifică secţiunea Termen/Perioada/Observaţii, la activitatea privind Desfăşurarea probei testului
scris, în sensul că aceasta se va realiza în data de 21.12.2021, ora 14.00.
Graficul şi orele de desfăşurare a probei testului scris:
Loc de desfăşurare: sediul Facultății de Pompieri din cadrul Academiei de Poliție “Al. I. Cuza”
(adresa: strada Șoseaua Morarilor, nr. 3, sector 2, Bucureşti);
Ora prezentării candidaţilor: 13:15;
Înregistrarea şi accesul candidaţilor în unitate: 13:15-13:45;
Instructaj: 13:45 – 14:00;
Ora începerii probei: 14:00.
Atenţie! Orice candidat care se va prezenta după ora 13:45, nu va fi acceptat pentru susţinerea probei.
Candidaţii vor avea asupra lor Anexa nr. 9 însoțită de documentul justificativ, instrumente de scris cu
pastă/cerneală albastră şi actul de identitate, precum şi măşti de protecţie respiratorie.
Accesul în incinta instituţiei se va face la intrarea principală.
Notă: Informaţiile cuprinse în anunţul ante-menţionat, care nu fac obiectul prezentei modificări, işi
menţin aplicabilitatea.

COMISIA DE CONCURS
Semnătura:
_________________

Maior NEGUȚU ALEXANDRU-CĂTĂLIN

Colonel MOISOI Alina-Elena

________________

Maior MARIN Adrian
Sublocotenent DACIU Florentin

________________
________________

_________________
Recrutarea în vederea încadrării directe are drept scop identificarea şi atragerea persoanelor care îndeplinesc condiţiile legale, criteriile specifice şi cerinţele pentru ocuparea posturilor vacante,
altele decât cele care au calitatea de cadru militar/poliţist – art. 1 alin. (4) din Anexa nr. 2 la O.M.A.I. nr. 177/2016 privind activitatea de management resurse umane în unităţile militare ale
Ministerului Afacerilor Interne.
2
Recrutarea în vederea rechemării în activitate are drept scop identificarea şi atragerea persoanelor care au calitatea de cadre militare în rezervă, care corespund condiţiilor legale şi criteriilor
specifice pentru ocuparea posturilor vacante. Persoanele care au dobândit grade militare în rezervă ca urmare a îndeplinirii serviciului militar, participării la convocări de pregătire sau în urma
concentrării şi nu au avut calitatea de cadru militar în activitate/poliţist nu fac obiectul recrutării în vederea rechemării în activitate pe timp de pace. – art. 1 alin. (3) și art.9 din Anexa nr. 2
la O.M.A.I. nr. 177/2016 privind activitatea de management resurse umane în unităţile militare ale Ministerului Afacerilor Interne.
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